BAGIAN 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Proses desain merupakan perencanaan yang digunakan untuk membuat langkah-

langkah dalam membuat suatu desain, dengan kata lain disebut juga dengan perancangan
(Bagus, D dan Handayani). Dalam mewujudkan dan aspirasi klien menjadi hasil rancangan yang
bermakna, estetis, dan tepat guna, diperlukan suatu proses dan kerjasama antara arsitek dan
klien. Dalam menciptakan hasil rancangan tersebut, dibutuhkan beberapa tahapan yang
dilakukan oleh konsultan arsitek guna memudahkan pemahaman mengenai proses perancangan
arsitektur tersebut
Pertama, pembahasan yang dibahas mengenai pengalaman bekerja di dalam tim
perancangan DED Rumah Sakit Hawari Essa. Proyek ini dikerjakan bersama konsultan arsitek PT.
Surya Global Prima yang beralamat di Jl. Timor-timur no. D08A, Sinduadi, Mlati, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada proyek ini penulis tidak terlibat dari awal tahapan
perancangan. Dari seluruh tahapan pada proses perancangan, penulis mengikuti dari tahapan
Skematik Desain yang dimulai dari tengah-tengah tahapan hingga Dokumen Konstruksi. Pada
proyek ini, penulis membuat fasad bangunan rumah sakit serta pengembangan desain pada
unit Instalasi Rawat Inap (IRNA).
Permasalahan yang akan diangkat berdasarkan pengalaman kerja yaitu terkait proses
tahapan perencanaan proyek pada RS Hawari Essa. Pada awal bekerja kepala arsitek memberikan
tugas untuk membuat fasad bangunan RS Hawari Essa Slawi dan membuat denah, tampak,
potongan yang sebelumnya denah sudah dikerjakan oleh tim aristek lainnya. Sehingga dalam
pengerjaannya hanya meneruskan untuk menggambar tampak dan potongan bangunan. Dalam
mendesain fasad RS Hawari Essa terdapat perubahan-perubahan pada setiap tahapannya,
perubahan desain yang dialami yaitu saat mengerjakan fasad terdapat perubahan denah
dikarenakan adanya perubahan elevasi lantai pada sisi barat bangunan yang ketinggian tanahnya
bertambah naik 1 meter, hal itu menyebabkan adanya perubahan terhadap denah dan fasad
pada bangunan. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi apabila perhitungan harga cut and fill
kontur tanah dilakukan diawal sehingga tidak merubah desain yang sudah dibuat.
Selain permasalah mengenai site, pada awalnya rumah sakit ini akan di bangun untuk 2
lantai, namun karena keterbatasan biaya maka rumah sakit dirancang untuk 2 tahap
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pembangunan, yaitu tahap 1 untuk lantai 1 dan tahap 2 untuk pembangunan lantai 2. Terdapat
perubahan pada rancangan yang semula mendapat tugas untuk mendesain fasad rumah sakit
yang semula merupakan satu lantai namun fasad pada lantai 1 menyambung untuk fasad lantai
2 (kecuali unit IRNA yang saat itu penulis mendapat tugas untuk mendesain fasad IRNA dengan
2 lantai).Dalam tahapan selanjutnya, arsitek kepala memberikan tugas untuk melanjutkan
mendesain fasad agar fasad dibuat untuk desain rumah sakit 2 lantai sekaligus. Selama
prosesnya, penulis berkomunikasi dengan tim dan arsitek kepala untuk setiap pengambilan
keputusan desain fasad.
Permasalah lain yang dialami adalah tidak adanya jadwal / time schedule dalam proses
perencanaan RS Hawari Essa ini sehingga seringkali terdapat deadline yang tiba-tiba. Selain itu,
tidak adanya KAK yang jelas terkait cakupan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh arsitek.
Saat penulis meminta KAK kepada kepala arsitek maupun tim, penulis tidak mendapatkan KAK
tersebut, sehingga penulis membuat KAK sendiri untuk membatasi sejauh mana penulis
merancang dan untuk keperluan verifikasi saat uji validasi profesi nantinya.
Kedua, akan dipaparkan spesifikasi proyek Rumah Sakit Hawai Essa sebagai berikut:
1.2

Spesifikasi Proyek
a. Proyek

: Proyek pembangunan Rumah Sakit Hawari
Essa, Slawi
b. Jenis bangunan
: Rumah Sakit Tipe C
c. Lokasi proyek
: Jalan Raya Lebaksiu - Slawi
d. Luas lantai
: 5501 m2
e. Jumlah lantai
: 2 lantai
f. Pemilik
: PT. SYAFIRA MULIA MEDIKA
g. Konsultan perencana
: PT. SURYA GLOBAL PRIMA

Gambar 1.1 Desain Fasad RS Hawari Essa
Sumber: PT. SGP, 2017
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1.2.1 Deskripsi Singkat Proyek
Bangunan Rumah Sakit Hawari Essa berada di Kabupaten Slawi dan merupakan bangunan
rumah sakit Tipe C dengan struktur beton 2 (dua) lantai. Bangunan ini mempunyai luas dengan
panjang bangunan 97 m dan lebar 35 m. Sedangkan elevasi lantai tertera pada tabel di bawah
ini.
Tabel 1.1 Elevasi Lantai RS. Hawari Essa
No.

Lantai

Elevasi

1.

Atap

+7.00 ~ +8.00

2.

Lantai 2

+3.00 ~ +4.00

3.

Lantai 1

-1.00 ~ 0.00

Sumber: Penulis, 2017

Konsep perencanaan rumah sakit Hawari Essa ini harus memberikan ruang dan bentuk
yang estetis; memberi harapan sehat; mudah pemanfaatan dan perawatan; hemat energy; dan
nyaman thermal. Selain itu, perancangan Rumah Sakit Hawari Essa harus memberikan sirkulasi
yang tepat dan aksesible serta mengutamakan keamanan dan tanggap keadaan darurat.
Perencanaan RS. Hawari essa harus sesuai target konsumen dan memberi fasilitas yang
mengakomodasi kebutuhan dan perilaku manusia.
Style bangunan yang diajukan untuk RS. Hawari Essa adalah modern dengan dominasi
kaca dan permainan ornament. Pemilihan warna yang dikehendaki yaitu warna cerah seperti
orange dan hijau. Sistem struktur bangunan gedung ini direncanakan dibuat dengan sistem
rangka portal (open frame) dengan balok, kolom terbuat dari beton. Sistem pelat lantai
menggunakan sistem pelat konvensional. Sedangkan sistem struktur bawah atau pondasi
direncanakan menggunakan pondasi Strauss-Pile diameter 25 cm.
Secara lebih rinci, berikut tahapan proses perencanaan yang dilakukan oleh penulis.
Tabel 1.2 Perbandingan Fakta Proses Perancangan Terhadap Proses Standar AIA dan IAI

TAHAP 1
No.

Tahapan AIA
Schematic Design

Tahapan IAI

Proses

Hasil

Konsep Rancangan
dan Prarancangan

Conferences with the user
1.
or owner

penjelasan data
dan informasi dari
pengguna jasa

dilakukan

2. Survey and collecting data

pengumpulan data
dan informasi

dilakukan

• Kebutuhan
Ruang
• Budget
Pembangunan
Data Lokasi
Topografi
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Analysys of Project
Requirement:
• program analysis and
3.
concepts
• site analysis
• space analysis

konsep rancangan

dilakukan

4. Building code information

pengumpulan data
dan informasi

dilakukan

Diagram studies of Space
Requirement

konsep rancangan

tidak dilakukan

konsep rancangan

tidak dilakukan

konsep rancangan

dilakukan

Rekomendasi
Desain

8. Schematic design plan

pra rancangan

dilakukan

Sketsa fasad

9. Sketches and study model

pra rancangan

tidak dilakukan
maket model

sketsa fasad

konsep rancangan

dilakukan

-

5.

Assembly of utility and
Survay data
Schematic design studies
7. and recommended
Solution
6.

10.

General Project
description

Data Lokasi
Topografi

Regulasi
Bangunan
Kebutuhan Ruang,
Luasan Ruang
-

Engineering system
11
concept

konsep rancangan

dilakukan

• Pemodelan
Struktur
• Perhitungan
Struktur

12. Preliminary cost estimate

konsep racangan

dilakukan

RAB sementara

Presentation of SD
13. documents to Owner
(RPL I)

konsep racangan

tidak dilakukan

-

TAHAP 2
No.

Tahapan AIA

Tahapan IAI

Development Desin

Pengembangan
Rancangan

Conferences with the user
or owner
Refinement of project
2. requirement
1.

Proses

tidak dilakukan

-

dilakukan

jumlah bed unit
IRNA

Formulation of civil
3. engineering system

Sistem konstruksi

dilakukan

Formulation of structure
4. system

Sistem struktur
bangunan

dilakukan

Formulation of electrical
5. and mechanical system

sistem elektrikal dan
mekanikal

dilakukan

Selection of major building Pemilihan bahan
6. material
bangunan
Preparation of DD
document: plan,
pengembangan
7. elevations, building profile
rancangan
section, outline
specification,

Hasil

perhitungan
struktur

dilakukan

pemilihan material
bangunan

tidak dilakukan

terdapat kesalahan
gambar kerja
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Perspective, Sketches, or
8. model

pengembangan
rancangan

tidak dilakukan 3D
model maket

3D perspective.
sketsa gagasan

Preliminary cost estimate

perkiraan biaya
konstruksi

dilakukan

RAB awal

Equipment Schedule

pengembangan
rancangan

tidak dilakukan

-

tidak dilakukan

-

tidak dilakukan

RAB

9.
10.

Reviewing plans with
11 aplicable agencies
Presentation of DD
12. documents to Owner
(RPLII)

ketersediaan bahan
pengembangan
rancangan

TAHAP 3
No.

Tahapan AIA

Tahapan IAI

Document Construction

Pembuatan Gambar
Kerja

Proses

Hasil

Conferences with the user
and owner

tidak dilakukan

-

2.

Development of major
detail condition

dilakukan

DED

3.

Diagram study of major
Spesifikasi Teknis
mechanical and electrical
system
Diagram study of major
Spesifikasi Teknis
civil and structural system

dilakukan

Diagram

dilakukan

Diagram

5.

Architectural working
drawings, specifications

Spesifikasi Teknis

dilakukan

6.

Civil working drawings,
specifications

Spesifikasi Teknis

dilakukan

Gambar kerja
detail arsitektural
Denah, Tampak,
Potongan
DED

7.

Structural working
drawings, specifications

Spesifikasi Teknis

dilakukan

DED

8.

Mechanical working
drawings, specifications

Spesifikasi Teknis

dilakukan

DED

9.

Electrical working
drawing, specifications

Spesifikasi Teknis

dilakukan

DED

Spesifikasi Teknis

tidak dilakukan

-

Perencanaan
Anggaran Biaya

dilakukan

• RAB
• BOQ
-

1.

4.

10. Built-in equipment
working drawings,
specifications
11. Update construction cost
estimate
12. Submission of
construction documents
to applicable agencies
13. Presentaion of CD
documents to owner (RPL
III)

tidak dilakukan

dilakukan namun
tidak ada berita
acara

-

Sumber: Analisis Penulis, 2017
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1.3

Rumusan Permasalahan
Kesimpulan yang dapat ditarik sebagai permasalahan yang dapat memberikan arahan

telaah kritis yang akan dilakukan adalah mempertanyakan proses tahapan perancangan yang
telah dilakukan oleh Tim Perencana sebagai berikut:
1. Apakah proses perencanaan DED RS Hawari Essa Slawi telah sesuai seperti tahapan
proses perancangan menurut ketentuan AIA atau IAI?
2. Bagimana ketidaksesuaian tahapan proses perancangan terjadi pada perancangan
DED RS Hawari Essa Slawi?
3. Apakah ketidak sesuaian tahapan proses perancangan akan memberikan hasil desain
yang baik sesuai yang diharapkan atau sebaliknya?
1.4

Tujuan
Tujuan dari kritik desain ini nantinya diharapkan mampu memberikan rekomendasi

terhadap tahapan proses perancangan, sehingga proses perancangan akan lebih efektif dalam
menyelesaikan permasalahan perancangan. Dengan ini kedepan akan memberikan hasil
perancangan yang lebih baik.
1.5

Sasaran
Menganalisis dan mengevaluasi proses perencanaan yang telah dilakukan Konsultan

perencana RS Hawari Essa terhadap ketentuan tahapan proses perancangan oleh AIA atau IAI.
Dari analisis ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana tahapan proses perancangan yang
baik. Dan mengetahui efekktifitas tahapan proses perancangan serta resiko-resiko yang terjadi
jika tahapan proses yang dilakukan tidak lengkap.
1.6

Metode Penyampaian Kritik
Pada penyampaian kritis ini penulis menggunakan metode Kritik Normatif, dengan

membandingkan fakta-fakta pada proses perancangan RS Hawari Essa dengan standar proses
tahapan perancangan desain menurut AIA dan IAI. Selanjutnya dilakukan penilaian mengenai
kesesuian proses perancangan dengan skor 0 - 12,5 pada tiap point tahap perancangan yang
dilakukan. Penilaian dilakukan dengan kellipatan 2,5. Nilai pada point-point tahap perancangan
disesuaikan dengan tingkat kepentingannya.
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1.7

Kerangka Berifikir
Diagram 1.1 Bagam Kerangka Berfikir
Latar Belakang
Pengalaman Kerja di Biro Konsultan
Fakta Proses Perancangan Rumah Sakit Hawari Essa Slawi

Rumusan Permasalahan
• Apakah proses perencanaan DED RS Hawari Essa Slawi telah sesuai seperti tahapan proses
perrancangan menurut ketentuan AIA atau IAI? (SPC 1)
• Bagimana ketidaksesuaian tahapan proses perancangan terjadi pada perancangan DED RS
Hawari Essa Slawi? (SPC 18)
• Apakah ketidaksesuaian tahapan proses perancangan akan memberikan hasil desain yang
baik sesuai yang diharapkan atau sebaliknya? (SPC 27)

Kajian Penelusuran
Masalah

Standar Proses
Perancangan Desain
menurut AIA

Fakta dan Data
Perancangan RS Hawari
Essa

Pedoman Pembangunan
Rumah Sakit Tipe C

Analisis Arsitektur

Refleksi Kritis Terhadap
Desain

Studi Preseden

Tanggapan terhadap proses
perencanaan RS Hawari Essa

Kesimpulan dan Saran

Sumber: Penulis, 2017
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1.8

Peta Problematika
Melalui penjabaran latar belakang permasalahan diatas maka dapat disimpulkan peta

problematika sebagai berikut:
Diagram 1.2 Peta Problematika
Objek

Kajian
Efektivitas
Proses Tahapan
Perancangan
Pada Rumah
Sakit Hawari
Essa Slawi

Kajian

Aspek

Proses Tahapan
Perancangan
Menurut IAI
Proses Tahapan
Perancangan
Rumah Sakit
Hawari Essa
Slawi

Kriteria

Tahap Desain
Skematik

Tahap Desain
Develpoment
Proses Tahapan
Perancangan
Menurut AIA
Tahap Dokumen
KOnstruksi

Persoalan
Apakah proses
perencanaan DED RS
Hawari Essa Slawi
telah sesuai seperti
tahapan proses
perancangan
menurut ketentuan
AIA atau IAI?

Bagimana
ketidaksesuaian
tahapan proses
perancangan terjadi
pada perancangan
DED RS Hawari Essa
Slawi?

Apakah ketidak
sesuaian tahapan
proses perancangan
akan memberikan
hasil desain yang
baik sesuai yang
diharapkan atau
sebaliknya?

Sumber: Penulis, 2017
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